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Møtebok 

                  Driftsstyret 
 
Til stede: Hege S. Borgersen, driftsstyre leder 

Øystein Skaug, ansattes representant 
Ivar Bergland, foreldre representant 
Ingeborg Tryti, politisk reprs. H 
 
Jan Heidel, rektor / sekretær 
                 

  
Møtegruppe: Driftsstyret ved Nordberg skole 
Møtested: Møterommet i 3.etasje 
Møtetid: Tirsdag 14.06.16. kl. 17:00 
Referent:   KL 
   
  
  
Neste møte:    
 
 

Møtebok 
 
Saksnr.: Sak: 
Sak 08/16 Innkalling godkjent  med følgende merknad: 
  Noen medlemmer hadde falt ut av maillisten, og fikk ikke innkalling 
 
Sak 09/16 Møtebok godkjent, rett dato 28.01.16 
 
Sak 10/16  Informasjoner  
   

Ledelsen: Eksamen er gjennomført, 1 muntlig dag igjen 
        Lyst ut stillinger – 3 gått av med pensjon og 6 skal ha permisjo 1 år 
                  Vi får en Tech First kandidat som er jurist og skal jobbe her i 2 år som  
        lærer 
                  Ny kontormedarbeider ble ansatt 01.06.16 
                  Fag og timefordeling for neste skoleår er stort sett ferdig 
                  8, 8. klasser til høsten, må bruke N&M rom  
                  Paviljongen skal bygges om, blir ikke ferdig til skolestart. Ikke klarlagt  
                  hvor de klassene skal være 
                  Nytt calling anlegg ferdigstilles til høsten 
                  Skolen har inngått samarbeid med Oslo elveforum, brukes i  
                  Undervisningen 
 
Elevrådet:  
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FAU:       Jobber med faste saker 
                   SUS – medlemmer har møter med UDE 
                   SMU – møter ikke til møter 
                                Etterlyser møteplan og sakslister 
             
Politiske: 
 
Ansatte:    Jobber med oppstart av nytt skoleår 16/17. Ønsker en forutsigbar plan  
                  om når skolen skal tilbake til 6 paralelle 
 

Sak 11/16     Økonomi;  pr. 1.1.16 et merforbruk på 9 %, pr april er det nede i 2,4 % 
                                         Prognose for 31.12.16 = 0 i avvik 

       Får tildelt nye midler til en klasse høsten 2016. 
 
Sak 12/16     Skoleballet: FAU ønsker å revidere retningslinjene, la frem nytt forslag. 
                                          Rektor ønsker  korrigeringer før det kan godkjennes. 
 
Sak 13/16     Eventuelt : DS leder  hadde med kake, og ønsket god sommer 
                                         Rektor ga blomster til DS leder og takket henne for de årene hun har  
                                         vært i DS 
                                          
                                      
               
 
 
Møte slutt: kl 19.00 
                        
                 
Tone-Merete Frey 
Førstekonsulent/referent.        

   
   
  

   


